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RESUMO: 

0 objetivo de se desenvolver um destilador de sódio, é permitir a ava

liação do estado de pureza do sódio presente nos circuites utilizados em 

instalações de Reatores Rápidos. 0 destilador possibilita a eliminação da 

matriz de sódio e a obtenção de um resíduo que contém as impurezas. Estas 

impurezas, tais como oxigênio e metais componentes das ligas em contato com 

o sódio durante a fase de operação do circuito a sódio no reator, podem ser 

então determinadas pelos métodos analíticos convencionais. 

A. partir das observações feitas com o projeto e operação do Destilador 

de sódio I, artigo publicado no 19 CGEN, foi concebido um outro destilador 

com características muito inovadoras. A grande vantagem deste novo equipamen

to é o tempo muito pequeno para se realizar um operação de destilação, o que 

permite a utilização do método como rotina para o controle da pureza do sódio. 

Se consegue uma operação completa de destilação, para quatro amostras simul

taneamente, em até 2 horas, a uma pressão de 10"*torre a uma temperatura de 

340°C. A diminuição acentuada do tempo de destilação é devido a concepção de 

um novo formato para o condensador. 

0 destilador foi construido todo em aço inoxidável, aquecimento externo 

(o que evita problemas com o vácuo), cadinho rotativo de níquel para 4 amos

tras (com capacidade de 45 ml para cada amostra), sistema de purga para lim

peza da tubulação de amostragem e visor que permite a observação da destila

ção durante toda a operação. 

Existe ainda a possibilidade de utilização de um equipamento similar pa

ra análise de impurezas em outros metais como potássio e lítio. 
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